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Så når vi tillsammans våra mål med en
effektiv lärande organisation
18 maj 2016

Agenda

• Presentation och introduktion
• Varför en lärande organisation?
• Hur lär man sig egentligen?
• BioInnovation som lärande
organisation
• Workshop med Interactive
Meeting
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Vår definition - Talent Management

”Hur man på ett strukturerat sätt
attraherar, engagerar, utvecklar och
avslutar rätt medarbetare”

TALANGARENAN
EMPLOYER BRANDING
LEDARSKAP/
MEDARBETARSKAP
AVSLUTNINGSPROCESS

REKRYTERING
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PERFORMANCE
MANAGEMENT

AVSLUTA

ALUMNI

INTRODUKTION

SUCCESSIONSPLANERING

FÖRETAGSKULTUR

TALANGSTRATEGI
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“The ability to learn faster than your
competitors may be the only
sustainable competitive
advantage.” – Arie de Geus former head of Strategic
Planning for Royal Dutch/Shell Oil
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Anledningar till att strukturera systematisk kunskapsöverföring
 De som besitter mycket information och som också efterfrågas personligen av många, är generellt mindre
nöjda med sin situation än de med samma kunskap och information men som har färre som begär personlig
kontakt för att ta del av kunskapen.
 Det är vanligen ett mycket litet antal nyckelpersoner som bidrar med en stor del av värdet. Ca 3-5% av
individerna skapar 20-35% av värdet.
 En hög andel av dessa nyckelpersoner känner sig nedtyngda och oengagerade som ett resultat av att de
lägger stor del av sin arbetstid på att svara på andras frågor, bli inbjudna till möten osv där deras kunskap
efterfrågas reaktivt.
 Män och kvinnor har statistiskt olika upplevelse av att dela kunskap där kvinnor har 66% högre sannolikhet att
hjälpa någon som behöver medan män har 33% högre sannolikhet att dela med sig av sin kunskap på ett
strukturerat sätt som genom att skriva ner kunskapen, hålla en utbildning osv. Vi har också olika förväntningar
på kvinnor och män.
Rob Cross, professor i Management vid University of Virginia’s McIntire School of Commerce
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Moderna metoder – Varför då?
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Efter 48 h minns eleven 30% av innehållet,

Efter 3 veckor 5%.....
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70 % i rollen och 20% interaktion så kallat informellt lärande


Specialuppdrag och projekt



”Skuggning” eller Skuggledning



Rotation



Communities of practice



Socialt lärande



Dela med sig av misstag



Dela med sig av lösningar



Fråga experten



FAQ



Korta filmer och webinarier



Utbyte med kund eller leverantör eller andra intressenter



Praktik



Nätverk



Learning lunches
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Hur hänger det här ihop med BioInnovation?

Slutsatser från workshops
 Från skeptisk till positiv
 Önskan att hitta nya samarbetsformer
 Önskan att dela kunskap för att på så vis
öka innovationsförmågan
 Villighet att bidra till BioInnovations
systematiska lärande som gör nästa
projekt än mer effektivt och innovativt.
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Modell över samarbets- och kunskapsplattform för projekten i
BioInnovtion
Publik kunskap
•

Kunskap som främjar intressenter och övriga
samhället och stärker BioInnovations position som
kunskapsorganisation.

‘Kunskapsleverans’ till BioInnovation
• Leverans av kunskap i ett format som är överenskommet som
tydlig leverabel i projektbeskrivning med tydliga förväntade
resultat. Exempel kan vara rapporter, seminarier,
knowledgesharing sessioner med identifierade målgrupper

Kunskapsdelning med identifierade intressenter

• Ur projektens samarbeten och kunskapsdelning förädlas kunskap som
främjar stakeholders utanför projekten, exempel kan vara styrgrupp,
branchintressenter samt andra i förhand definierade målgrupper

Samarbete och kunskapsdelning inom och mellan projekt
• Arbetsmetodik, struktur och processer som tydliggör samarbetsfromer och
kunskapsdelning inom och mellan projekt. Tydliga förväntningar på de olika
rollerna inom projekten och gentemot projektsponsor

Samarbets- och kunskapsplattform - Nästa steg
Publik kunskap
BioInnovations websida.

‘Kunskapsleverans’ till
BioInnovation
Gemensamt dokumenthanteringssytem
som del av lärportal

Kunskapsdelning med identifierade
stakeholders
Lärportal med målgruppsanpassat innehåll.

Samarbete och kunskapsdelning
inom och mellan projekt
Collboration plattform – exempel Sharepoint,
intranät, wikis, samarbetsportaler,
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Tidsplan

Workshop med Interactive Meeting
Syftet med workshopen är att fånga upp hur vi tillsammans kan lära oss mer
genom strukturerat erfarenhetsutbyte, vilka förväntningar ni har på ökad
kunskap genom delaktighet i BioInnovation och vad ni kan tänkas bidra med.
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Workshop

Vilka är fördelarna med kunskapsdelning
enligt dig?
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Vad ser du för hinder för kunskapsdelning
inom BioInnovations projekt?

Vad skulle få dig/din organisation att aktivt
dela med dig av kunskap till och inom
BioInnovations projekt ?
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Vilken typ av kunskap skulle du själv vilja ta
del av?

Vilken typ av kunskap är du beredd att dela?
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Hur stora förväntningar har din organisation på
eget lärande genom aktivt deltagande i
BioInnovation?
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